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Drazí čtenáři, moc všechny 

zdravím po prázdninách. Září je 

pro farnosti, ale snad i pro všechny 

rodiny časem obnovy „normálnosti“, návratem do běžného 

rytmu, ze kterého nás vykolejily prázdniny a dovolené. 

Začíná nové období práce, školní docházky, kroužků, 

společného úsilí o růst a různorodé činnosti.  

Farnost a rodina má mnoho společných rysů. Když 

jsem o prázdninách několik dnů pobýval ve Slovinsku, zjistil 

jsem nečekaně, že se tam rodině řekne „družina“. Je to 

krásný odkaz na to, že rodina je společenství osob, že nikdo 

tam nežije „na vlastní pěst“. I farnost by měla být právě 

taková: je nás tu víc a žijeme jeden pro druhého.  

Mluvil o tom před časem papež František: „Aby dnes 

ožila realita Ježíšova shromáždění (farnosti), je nezbytné 

oživit spojenectví rodiny a křesťanského společenství. Mohli 

bychom říci, že rodina a farnost jsou dvě místa, v nichž se 

uskutečňuje ono společenství lásky, jejímž posledním 

zdrojem je Bůh sám (…). Rodiny ať převezmou iniciativu 

a cítí odpovědnost za vnášení svých cenných darů 

do společenství. Všichni si musíme být vědomi, že křesťanská 

víra se uskutečňuje na otevřeném poli života sdíleného se 

všemi. Rodina a farnost musejí učinit zázrak pospolitějšího 

života pro celou společnost“. 

Zrovna před několika dny jsme byli svědky krásného 

setkání rodin z celého světa s papežem v Dublinu. Viděli 

jsme obrovské křesťanské společenství – velkou farnost – 

složenou z mnoha rodin kolem Kristova oltáře. Je to velká 

výzva pro rodiny a farnosti v tomto novém školním roce: 

posílit naše společenství… 

Napadlo mne ještě jedno přirovnání. Když jsem letos 

poslouchal naříkání na všudypřítomné sucho, pomyslel jsem 

si, že kohoutky v našich domech jsou velkou výhodou 

a darem, za který bychom měli denně děkovat (a také se 

modlit za déšť!). Mají ale i svou negativní stránku: v jistém 

smyslu nás izolují, stačíme sobě sami se svým kohoutkem. 

Aniž bych někomu přál, abychom se setkávali s kyblíkem 

v ruce u cisteren, pomyslel jsem si, že dříve tomu bylo jinak: 

lidé se setkávali u studny a nemuseli vyznačovat žádná 

„meeting points“. Byla to dřina, ale měla svůj pozitivní 

aspekt, vytvářela společenství. Když jsem pak hledal 

nějakou myšlenku o farnosti pro naše nové webové stránky, 

objevil jsem krásnou větu papeže Jana XXIII. Prý říkával: 

„Farnost má být vesnickou studnou, ke které přicházejí 

všichni žízniví obyvatelé vesnice.“ 

Kéž by naše rodiny žily krásný a oslovující rodinný 

život, ale kéž by také uměly opustit svůj soukromý svět 

a spojit síly ve farním společenství! Toto přeji všem 

farnostem našeho děkanátu na začátku nového - „nejen 

školního“ - roku.  

P. Slawomir Sulowski

 

 

 

 

1. září  sobotní památka Panny Marie 

2. září  22. neděle v mezidobí 

3. září památka sv. Řehoře Velikého, 

 papeže a učitele církve 

5. září  bl. Terezie z Kalkaty 

7. září  sv. Melichara Grodeckého, kněze, 

 mučedníka 

8. září  svátek Narození Panny Marie 

9. září 23. neděle v mezidobí 

10. září bl. Karla Spinoly, kněze a 

 mučedníka 

12. září  Jména Panny Marie 

13. září  památka sv. Jana Zlatoústého, 

 biskupa a učitele církve  

14. září  Svátek Povýšení svatého Kříže 

15. září  památka Panny Marie Bolestné 

16. září  24. neděle v mezidobí 

17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, 

 biskupa, mučedníků 

19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka 

20. září  památka sv. Ondřeje Kim Taegona, 

 kněze, Pavla Chong Hasana a druhů, 

 mučedníků 

21. září  sv. Matouše, apoštola, evangelisty 

23. září  25. neděle v mezidobí 

26. září  sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září  památka sv. Vincence de Paul, 

 kněze 

28. září  slavnost sv. Václava, mučedníka, 

 hlavního patrona českého národa, 

 hlavního patrona metropolitního 

 chrámu a olomoucké arcidiecéze 

29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela  

 a Rafaela, archandělů 

30. září  26. neděle v mezidobí 
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MŠE SVATÁ 

 
 

Jak již téma rubriky napovídá, má jít o různé skutečnosti, které se ve škole nebraly nebo byly náročnější 

na pochopení a již skončily v zapomnění. Tuto rubriku přebírám od P. Viléma a budu se snažit v ní pokračovat. 

Nyní tedy budou po několik měsíců následovat texty o mši svaté. V náboženství je mše svatá probírána již ve třetí 

třídě a pak se k ní ještě v dalších letech vrací, též kdo byl u biřmování, si mnoho může o mši svaté pamatovat. Proč 

se tedy mše svatá dostala do této rubriky? 

Pro někoho, kdo náboženství neměl, může jít o nové 

věci, pro někoho opakování a pro někoho možnost, jak jít více 

na hloubku k prožívání mše svaté. Rozhodně – když dám 

základní otázku: „Co je to mše svatá?“ Jak odpovíme? Pak 

mohu pokračovat dalšími otázkami: „Jak prožíváme mši 

svatou?“ „Máme radost ze mše svaté?“ „Jak je pro nás mše 

svatá důležitá?“… Jak bychom odpověděli?  

Někdy čelíme otázkám typu: „Stále při té mši svaté 

máte takový tělocvik?“ „Máte pěkně vyšívané a různé zdobené 

šaty, proč to nenosí i holky?“ „To když se zvedá takové to 

zlaté.“ (Mluvil o monstranci.) - „Tak to hezky zvoní.“ (Nevšiml si ministranta se zvonkem). A podobných vět 

můžete slyšet stále dost. Proto texty o mši svaté zařazujeme do této rubriky. 

 

Dosti povídání okolo – pojďme na věc.  

Co je to mše svatá? Definic je hned několik, např: Mše svatá (eucharistie) je zdrojem a vrcholem celého 

křesťanského života. K ní se všechno upíná a není nic většího, čeho by bylo možné dosáhnout. Ježíšova oběť 

na kříži, při níž nám ukázal lásku až do krajnosti a očistil nás od hříchů, se při slavení mše svaté 

zpřítomňuje v našem čase.    

Jiná podobná definice z Kodexu kanonického práva (Kán. 897-898):  Nejvznešenější svátostí je nejsvětější 

eucharistie; v ní je sám Ježíš Kristus přítomen, obětován a přijímán jako pokrm; jí církev stále žije a roste. 

Eucharistická oběť je památka smrti a zmrtvýchvstání Páně; v ní stále trvá oběť kříže; je vrcholem a pramenem 

křesťanské bohoslužby a života; jí se projevuje a vytváří jednota božího lidu a dokonává utváření církve, 

Kristova Těla.  

A do třetice: Eucharistie (mše svatá) je zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži – jeho sebedarování, díky 

kterému můžeme žít.   

Někdo má vlastní definici mše svaté: „Nudná a přetrpěná hodina v neděli dopoledne po ranním vstávání.“  

Proč tedy někdo může čerpat ze mše svaté radost, pokoj a posilu, a pro někoho je to jen nedělní rutina, 

nebo něco, co musí nějak překonat (neboť ostatní by byli na něj doma naštvaní)? Pojďme tedy objevovat velký 

poklad – mši svatou, kterou ustanovil Ježíš při poslední večeři. Zamysleme se nad jejími částmi: Mše svatá je 

složena ze čtyř částí na sebe bezprostředně navazujících: úvodní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti a 

závěrečné obřady. K hlubšímu prožívání nás také vede znalost významu gest, symbolů a postojů mše svaté.  

Více toho nyní nebudu otevírat, těšit se můžete v příštím čísle...    

                           P. Michal Zahálka 

Něco pro zasmání… 

Přijde babička se svým vnoučkem do kostela na mši svatou. Po skončení mše svaté vysvětluje babička 

vnoučeti, co je to ambon, obětní stůl, křeslo pro kněze. Nakonec se zastaví u svatostánku, kde babička vysvětluje, 

co znamená to červené světýlko u svatostánku. Pak se babička chvíli potichu modlí před svatostánkem. Dítěti však 

již ta chvíle připadá dlouhá a ptá se babičky. „Babičko, až se rozsvítí zelená – půjdeme?“   
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PŘÁTELEÉ OCHRNULÉHO Z KAFARNAUM 

 

V městě Šumbarku, 

v druhém roce panování Václava Všeznalého 

 

Úděl postiženého člověka, zvláště je-li trvale upoután na lůžko, jistě není záviděníhodný. Lze-li přesto 

ochrnulému z Kafarnaum něco závidět, jste to právě vy čtyři. Přátelé, kteří ho na nosítkách přinesli k Ježíšovi. 

Sotva se městem roznesla zpráva o novém divotvůrci, nelenili jste, popadli nosítka a vyrazili k němu. Není 

lehké nést takové břímě, a tak jste dorazili pozdě; vchod do domu již dávno obklopoval zástup těch, kteří byli 

rychlejší. Je tolik lidské bídy, jež touží být uzdravena! 

Marně jste se pokoušeli prodrat shromážděným davem, marně jste poukazovali na potřebnost ochrnulého 

přítele.  Nikdo si vás nevšímal, všichni se zajímali jen o to, jak proniknout do domu a dovolat se pomoci. Mnozí již 

z domu vycházeli, zklamaní a nespokojení, protože jim Ježíš nevyhověl. Neuzdravoval pouhým slovem 

či dotykem, jak tomu učinil před celým shromážděním v synagóze. Snad si sem, do domu jednoho z vyvolených 

učedníků, jen přišel odpočinout. Možná, že celý ten poprask byl zbytečný a žádné další zázraky nebudou.  Kdoví 

ostatně, jak tomu bylo s tím prvním… 

Vy jste však všeobecné rozladění nesdíleli.  Zoufale jste přemýšleli, jak dopravit svého přítele před Ježíše, 

a nakonec jste přišli na vpravdě zoufalé řešení. Vystoupili jste na střechu, vytáhli sem i nosítka, a pak jste ji, 

zbroceni potem v poledním žáru, rozebrali. Neohlíželi jste se přitom na posměšky ostatních ani na silné pěsti 

vlastníka domu Petra, nechvalně známého svou prchlivostí. Do prachu a zmatku jste pak před zrakem zkoprnělých 

obyvatel domu spustili nosítka s jejich drahocenným nákladem. Na víc už jste neměli sílu, jen jste mlčky 

pozorovali, co Ježíš učiní. 

Ježíš vzhlédl vzhůru, možná k nebi, možná k vašim brunátným a zašpiněným tvářím, a splnil to, oč jste se 

ani neodvážili požádat. Uzdravil vašeho přítele, 

aniž by se ho na cokoliv vyptával. Uzdravil ho, 

jak svědčí evangelista, pro vaši víru. 

Nevím, zda by se našli čtyři odvážní 

muži, kteří by i se mnou absolvovali podobnou 

anabázi, ale pro mne to není v této chvíli 

důležité. Děkuji vám především za to, že jste mi 

ukázali, co znamená věřit. Neznamená to sedět 

(či klečet) s rukama v klíně, vzývat nebesa 

a čekat na zázrak. Je třeba ten zázrak prostě 

vykonat. Neboť co jiného než zázrak je dostat 

ochrnulého do domu, který nemá vchod? Vy jste 

to – vlastníma rukama – dokázali. Ježíš „jenom“ 

tento váš zázrak doplnil o to, co je vyhrazeno 

Bohu. 

Věřit znamená především konat 

v důvěře. Je to těžké, protože to zpravidla obnáší 

„krev, pot a slzy“, posměch a nebezpečí. Až do 

konce nemáme žádnou jistotu, že naše 

bláznovství bude odměněno. Právě váš příběh 

však svědčí o tom, že máme oprávněnou naději. 

Teprve ve chvíli, kdy již vyčerpáme všechen 

svůj um i síly a neschopni slova padneme před 

Ježíšem, přichází Bůh a vzdává hold naší víře. 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 

AWER TOUR s.r.o. VÁS ZVE NA 
 
 

JARNÍ PRÁZDNINY 
 

ve SVATÉ ZEMI 
 

s farnostmi Velké Losiny,  
Šumperk a Zábřeh 

 

s duchovním doprovodem P. M. Palkoviče 
 

TERMÍN:  9. 3. – 16. 3. 2019 

 

CENA:  18 200 Kč + 120 USD 
 

ODJEZD AUTOBUSU ZE ŠUMPERKU  

A ZÁBŘEHU, ODLET Z PRAHY  
 

V ceně je započítáno: letecká doprava, letištní a 
palivové taxy, 7x ubytování ve 2-3 lůžkových 
pokojích, průvodce – kněz, polopenze, komplexní 
cestovní a zdravotní pojištění, pojištění proti 
úpadku, obslužné a vstupy 120,- USD  
 

AWER TOUR s.r.o., FARNÍ 1, 789 01 ZÁBŘEH 
TELEFON: 583 418 297, MOBIL 731 626 506 

www.awertour.cz 
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P. MICHAL ZAHÁLKA 
 

Po třech letech kaplanství P. Viléma Pavlíčka jsme přivítali v šumperské 

farnosti nového kaplana, který bude zároveň kaplanem pro mládež 

v šumperském děkanátu. S mladými má bohaté zkušenosti a Šumperk je 

jeho třetí kaplanskou „štací“. Jak je už tradicí u nových kaplanů, i jeho 

jsme se zeptali na pár otázek. 

 

Můžete se nám nejprve krátce představit? 

Jmenuji se Michal Zahálka, mám 36 let a do šumperské farnosti jsem přišel 

z farnosti Zlín. Narodil jsem se v malé vesničce Jednov (nachází se 

v okrese Prostějov). Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a mou víru utvářeli 

mí rodiče a hlavně moje babička, která s námi bydlela v našem rodinném 

domku. Měli jsme malé hospodářství, kde jsem musel často pomáhat. 

Se svými třemi staršími bratry jsme pravidelně ministrovali ve zdejším 

kostele Navštívení Panny Marie. Aktivní jsem byl rovněž ve skautu. 

Protože mě - jako malého kluka -nadchly farní tábory, sám jsem je později 

pomáhal organizovat. Byly to klasické tábory i s přespáváním, dětí bylo 

kolem 25 a na tyto chvíle mám velice pěkné vzpomínky. 

Kde jste studoval? 

Po absolvování základní školy jsem se vyučil automechanikem a pokračoval v nástavbovém studiu v oboru 

Provozní technika. Poté následovala základní vojenská služba. Po vojně jsem rok pracoval jako zedník a pak jsem 

zakotvil na arcidiecézním středisku Archa v Rajnochovicích jako pastorační asistent. Moje práce byla různorodá – 

zajišťoval jsem technické zázemí pro tábory a k mým častým pracovním nástrojům patřila lopata, krompáč 

či motorová pila. Do mé pracovní náplně patřilo leccos, výjimkou nebyl ani doprovod dětí na pohotovost 

či normování jídelníčku.  

Kdy u vás uzrála myšlenka stát se knězem? 

Bylo to právě křesťanské prostředí na Arše, které mě hodně ovlivnilo, a jak bylo řečeno, i ministrování a farní 

tábory. Velkou roli hrál i osobní příklad některých kněží. O kněžství jsem se proto zajímal a uvažoval o něm. 

Samozřejmě se nabízela i jiná cesta – cesta manželství. Ale nakonec zvítězilo kněžství. Nešlo o nějakou náhlou 

konverzi, ale postupné uzrávání této myšlenky. V roce 2006 jsem nastoupil do konviktu a poté pokračoval 

v semináři. Studium jsem dokončil v roce 2012 a přijal jsem jáhenské svěcení. Jako jáhen jsem působil 

na Arcidiecézním gymnáziu v Kroměříži. Byla to velice dobrá zkušenost. V první fázi bylo nutné přehodit 

výhybku. Na fakultě to bylo úplně něco jiného, v Kroměříži jsem naskočil, obrazně řečeno, do úplně jiného 

a rozjetého vlaku. V roce 2013 jsem přijal kněžské svěcení a poté jsem působil jako kaplan tři roky ve Vyškově, 

kde jsem byl zároveň kaplanem pro mládež, později jako kaplan ve Zlíně, ve farnosti Filipa a Jakuba.  

Co se šuškalo o Šumperku ve Vaší předchozí farnosti ?  

Sám jsem si nic o farnosti, kam jsem měl odejít, nezjišťoval. 

I přesto jsem se ještě ve Zlíně dozvěděl, že právě 

v Šumperku je velmi silné a dobré společenství seniorek, 

převážně vdov, které se s velkou vervou zapojují do různých 

aktivit, rovněž jsem slyšel něco i o zdejší mládeži a rovněž 

velkou chválu na zdejší aktivní maminky. V čem jsou 

aktivní, ale nevím, to mi musí prozradit samy.   
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Odcházelo se vám těžko? 

Klidně bych i zůstal, ve Zlíně se mi líbilo. 

Především kvůli zdejším lidem, kteří byli 

velice příjemní. Někdy to chce více času, aby 

se lidé někam poposunuli. Charakteristické 

pro zlínskou farnost bylo, že do nabízených 

činností se ochotně zapojovalo mnoho lidí. 

Když bylo potřeba, mnohé zařídili, připravili, 

často si sehnali i další ochotné lidi. 

A jaké jsou první dojmy ze Šumperka? 

Zatím se pomalu rozhlížím. Určitě bych rád 

viděl více mladých v kostele… Rád bych se 

viděl s mladými osobně či na výletech… Snad 

k tomu budu mít – jako kaplan pro mládež pro šumperský děkanát – po prázdninách více příležitostí. Nejprve chci 

poznat to, co tady je, a hlavně odkazovat na Ježíše, jít na hlubinu v duchovním životě, podporovat různá 

společenství. 

Prošel jste si nějakou duchovní krizí?  

Seminář trvá šest let, to je docela dlouhá doba k tomu, aby člověk rozpoznal, zda má jít zvolenou cestou, nebo ne. 

Je čas to zvážit a rozhodnout se. Pro mě osobně bylo obtížné učivo a škola. Byly chvíle, kdy jsem si říkal, že by 

bylo vše klidnější, kdybych to zabalil. Velkým vzorem pro mě byl svatý Jan Vianey, jemu učení taky nešlo, 

ale Bůh ho chtěl mít knězem. Proto si myslím, že i přes obtíže vytrvá ten, koho chce Bůh mít na daném místě. 

Nesnáze podporují vytrvalost člověka, aby to hned nezabalil. Když se mu podaří něco důležitého vydobýt, tak si 

toho víc váží, a když je krize, neutíká. Ať už v manželství či v kněžství, když člověk  řekne ano, tak se více neptá, 

zda to bylo správné rozhodnutí. Pouze se každý den ptá, zda dostál slibu, který dal. Velkou podporou a pomocí mi 

byli rovněž spolužáci v ročníku. S prosbou o pomoc v učení jsem musel chodit za vícero spolubratry. Kdybych si 

vybral třeba jen dva, sedřel bych je z kůže . Nejvíce zajímavý pro mě byl předmět Zpovědnice, určený čistě 

pro studenty kněžství, či předmět Doprovázení v duchovním životě (vyučoval ho o. arcibiskup Jan Graubner). 

Jaké jsou Vaše záliby a koníčky? 

Velmi rád jezdím na kole, chodím po horách, hraji rád florbal, 

lyžuji, bruslím. Ne že bych to naplno uměl, ale baví mě to, nejsem 

profesionál, ale mám tyto sporty rád. Rovněž se zajímám 

o hasičství, o činnost hasičů… Na toto téma jsem dělal i diplomku 

(téma Krizová intervence).  

Na jaké povahové rysy se máme coby farníci připravit? 

Jsem povaha klidná, nemám rád hádky, ale i mně mnohé věci 

dokážou naštvat. 

???? 

Např. úsloví: „Je tu tradičně zvykem, že kaplan měl 

na starost…“  

Co byste chtěl naším farníkům na závěr rozhovoru vzkázat? 

Když jsem byl ve Vyškově a potom ve Zlíně, tak jsem častokrát 

takové rozhovory končil slovy: „Stále hledejte Krista“.  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná  



 
Tam&Tam – číslo 9, ročník 9, září 2018  strana 7 

 

 Tento článek, napsaný k výročí varhan ve Velkých Losinách, se může zdát pro mnohé moc odborný, 

a třeba jeho čtení vzdají. Snad aspoň některé zaujme a vynechají jen zvlášť suchopárné odstavce. Některé asi 

nezaujme vůbec. Přesto si myslím, že je dobře, když toto výročí zanechá stopu v nějakém periodiku v podobě 

podrobnějšího zpracování historie a kvalit tohoto nástroje. Děkanátní časopis je k tomu vhodným prostorem. Pokud 

patříte k těm, které tento článek nijak neupoutal, prosíme o pochopení. Třeba někdo jiný a za několik let bude nám 

vděčný, když v archivu najde takové ucelené poznatky o losinských varhanách. Děkuji Marcelu Poislovi,  

že projevil iniciativu a článek připravil. 250 let je úctyhodné výročí a zaslouží nejen místo v časopise, ale i naši 

pozornost.  

P. Slawomir 

 

250 LET VARHAN  

KOSTELA SV. JANA KŘTITELE VE VELKÝCH LOSINÁCH 

 
„Jestliže Morava měla svou hudební minulost, pak od ní nelze odmyslit varhany. Se zvukem varhan 

přicházeli od počátků 18. století do styku téměř všichni lidé, na venkově i ve městech, bez ohledu na své postavení.“ 

 
Stávající nástroj farního kostela byl dokončen v září 1768 za sumu 1 400 zlatých. Jejich stavitelem je 

Johann Georg Schwartz z Města Libavé, jak dokazuje vlepený nápis vně ventilové komory pedálové vzdušnice: 

„ANNO 1768 IN MONATH SEPTEMBRI IST DIESES ORGELWERCK ZU LOB UND EHRE DES 

ALLERHÖCHSTEN DREYEINIGEN GOTTES AUGEFÜHRET WORDEN UNTER LANDES-REGIERUNG IHRO 

KAY. KÖNIG ZU UNGARN UND BÖHEIMB ETC. DIE GNÄDIGSTE GRUNDOBRIGKEIT ALLHIER WARE: 

DER HOCH UND WOHLGEBOHRNE HERR HERR LUDWIG ANTON GRAFF UND HERR VON ZIEROTIN ETC. 

UND DESSEN EHEGEMAHLIN FRAU MARIA THERESIA GEBOHRNE GRÄFIN VON SCHRATTENBACH. 

DER DAMAHLIGE HERR PFARER WARE: DER WOHLERWÜRDIG UND HOCHGEEHERTE HERR JOANNES 

FRIDERICUS MATZKE GEBÜRTIG VON STADT LIBIAU IN MÄHREN; HERR CAPLAN JOSEPHUS ZEZULKA 

VON MÄHRISCH NEUSTADT UND HERR COOPERATOR THADDEUS HANTKE GEBÜRTIG VON HIER. DER 

SCHULLMEISTER IGNATIUS EVGENIUS LATZEL GEBÜRTIG VON OBERLANGAU IN DER GRAFFCHATZ 

GLATZ, CANTOR JOANNES GEYER GEBÜRTIG VON REITENDORF HIESIGER HERRSCHAFT. DER 

ALLHEISIGE RICHTER WARE JOSEPH VOGEL, UND ALTGESCHWOHNER MARTIN KÖHLER ALLDA. 

SOLCHES ORGELWERCK HAT GEMACHT UND AUFGEFÜHRET DER KUNSTREICHE HERR JOHANN 

GEORG SCHWARTZ ORGELBAUER VON STADT-LIBEAU IN MÄHREN; DEME SEIN BRUDER HERR 

FRANTZ SCHWARTZ ALS GESELL GEHOLFFEN HAT. DIE TISCHLER ARBEIT ODER CORPUS HAT 

VERFERTIGET DER HERR JOHANNES JORDAN 

TISCHLMEISTER ZU OBERWÖHNTEN STADT-

LIBEAU MIT SEINEM SOHN FRANTZ JORDAN. 

GOTT BEWAHRE SOLCHES VOR ALLEN SCHADEN. 

SO GESCHEHEN GROSS ULLERSDORFF IM 

MONATH SEPTEMBRI, DES EIN TAUSEND, SIEBEN 

HUNDERT, ACHT- UND SECHTIGSTEN JAHRES. 

Johann Georg Schwartz se narodil 8. 6. 1724 

v Městě Libavé jako syn Fabiána S. a jeho ženy Anny 

Barbory. Kde se vyučil, není známo, pravděpodobně u 

svého příbuzného Thomase Schwartze SI, významného 

varhanáře z řad jezuitů. Umírá 6. 6. 1772 tamtéž. Z jeho 

dílny se do dnešních dnů dochovaly jen jednomanuálové 

varhany 7+2 v poutním kostele Panny Marie Sněžné v Rudě u Horního Města (1762) a právě varhany 

velkolosinské. Z varhan pro Rychnov na Moravě (1757), Budišov nad Budišovkou (1757), Městečko Trnávku 

(1764) a Fulnek (1766) zůstaly jen jejich skříně. Největší dvacetirejstříkový  nástroj postavil J. J. Schwartz (1767) 

pro farní kostel Povýšení sv. Kříže v Městě Libavé; nástroj byl zničen v 50. letech 20. století v rámci nově 

vzniklého vojenského újezdu Libavá. 
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Prokazatelně první varhany byly pořízeny v roce 1648 za 42 rýnských tolarů, 9 grošů a 4 haléře. Teprve 

inventář kostela z r. 1709 označuje tento nástroj s desíti mutacemi a pedálem. O autorství tohoto nástroje však mlčí. 

V roce 1722 byl varhany natolik sešlé, že farář Rudolf Joseph Krist objednal nástroj nový. Nově pořízené varhany 

byly umístěny na právě dokončenou dřevěnou kruchtu, která, i se čtyřmi obrazy s hudebními motivy, dodnes zdobí 

západní ochoz kostela. I o autorství zmíněného nástroje prameny mlčí. Víme jen tolik, že byly v letech 1751 a 1767 

opravovány. Avšak při této úpravě byla částečně zakryta freska s motivem Posledního soudu od Wenzela 

Benjamina Justa z roku 1705 (zalíčena r. 1766 - před stavbou již současného nástroje).  

15. června 1767 se vyjádřila konzistoř kladně k žádosti faráře Matzkeho o povolení stavby nových 

trojdílných varhan. Varhanář se svými pomocníky stavěl varhany po dva roky. Již v roce 1767 inkasoval 300 zl. Při 

předání díla, o dva roky později, inkasoval zbytek z domluvené částky, tedy 1 100 zlatých. 

Varhany byly postaveny v duchu barokních 

tradic. Vzácně se tu dochovala téměř původní 

dispozice i s tzv. krátkými velkými oktávami; t. j. ve 

velké oktávě manuálů i pedálu jsou vynechány tóny 

Cis, Dis, Fis a Gis. Uspořádání tónů na klaviatuře je C, 

F, D, G, E, A, B, H, c, … dále plně chromaticky až po 

c3.  Pedál je vystavěn plně, není repetující, jak bylo 

v 18. století běžně zvykem (jen 12 tónů), i když má 

také krátkou velkou oktávu. Má také zvláštnost: na 

tónu gis(malé) je přímo z kancely vzdušnice napojena 

píšťala 16´rejstříku=Gis(velké). Tento tón zní při 

sešlápnutí tastu i při nezapnutém rejstříku. Autorem by 

mohl být i samotný J. J. Schwartz.  

 

Pravděpodobná původní dispozice (rejstříky označené * nedochovány) : 

I. MANUÁL: Hlavní stroj – pravá věž nástroje (C-c3; 45 tónů) 

Principal  8´ (cín, prospekt)  

Salicional  8´ (kov, C-A dřevo) 

*Quintadena  8´ nebo jiný 8´ registr (dnes Portunal 8´)  

Octav   4´ (kov, otevřená)  

Spitzflaut  4´ (kov, kónická)  

Quint   2 2/3´ (kov, otevřená ) 

Superoctav  2´ (kov, otevřená)  

Tercian   2x (kov, otevřený rejstřík 1 3/5´ + 1 1/3´)  

*Mixtur  4-5x nedochována (dnes Superoktáva 1´) 

 

II. MANUÁL: Positiv – v zábradlí (C-c3; 45 tónů) 

Copula maior  8´ (dřevo, kryt) 

Principal  4´ (cín, prospekt)  

*Fugara  4´ nedochována (dnes úzký Kryt 4´) 

Copula minor  4´ (dřevo, kryt) 

Octav   2´ (kov, otevřená) 

 

PEDÁL: - levá věž nástroje (C-a; 18 tónů) 

*Maiorbass  16´ (dřevo, otevřený) dochován částečně jako 16´ krytý 

Principalbass  8´ (cín, část v prospektu)  

Octavbass  8´ (dřevo, otevřený) 

Choralbass  4´ (cín, část v prospektu)  
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Jako každý stroj vyžadují také varhany pravidelnou údržbu. Stačí nahlédnout do kterýchkoli kostelních 

účtů, abychom se o tom přesvědčili. Nejčastěji se musely opravovat měchy, varhany pravidelně čistit, 

přizpůsobovat je změně hudebního vkusu, ale především marně bojovat proti největšímu škůdci – červotoči a 

prudkým změnám vlhkosti. 

Velkolosinské varhany potřebovaly opravu měchů v letech 1782, 1789, 1798, 1800, 1802, 1815, 1816, 

1819, 1820, 1828, 1829, etc. V roce 1798 se pokusil farář Franz Andreas Vogl využít výsledků kanonické vizitace, 

která shledala varhany ve velmi špatném stavu, a doporučil patronu farnosti Ludvíkovi Antonínovi ze Žerotína 

rozšíření varhan o několik hlasů. Hrabě však pod tíhou své neutěšené finanční situace zamítl žádost jako zbytečnou 

a povolil jen opravu. Tu provedl kralický varhanář Franz Umlauf v roce 1798. Varhanářský mistr opravil tři měchy 

a jeden zhotovil nově, vyrobil nové vzduchovody a nástroj naladil. Za tuto opravu inkasoval 150 zlatých. 

V roce 1831 proběhla rozsáhlá oprava varhan, jejich vyčištění, naladění a obnova čtyř poškozených měchů 

s nákladem 175 zlatých. Další významnou opravu varhan, s úpravou dispozice, nám dokládá nápis psaný tužkou 

na věšáku Portunálu 8´ v manuálu: „Vincentem Langem v srpnu 1843 o půl tónu výše naladěno.“ V roce 1862 byly 

na základě patronátního povolení varhany opraveny za celkovou sumu 175 zlatých. A ve výčtu oprav můžeme 

pokračovat: oprava měchů a positivu v letech 1861, další náklady spojené s opravou měchů v roce 1863, 1866 a 

1871. Poslední významná oprava 19. věku pochází z roku 1893, kdy byla původní zelenorůžová mramorová 

polychromie nahrazena okrovým nátěrem, který sjednotil kostelní mobiliář. Štafírovací práce provedl malířský 

mistr J. Kunschner ze Šumperka. 

Patrně od počátku 20. století se o varhany neúnavně staral Franz Kolb se svými syny-varhanářská rodina 

z nedalekého Pekařova. Dokladovat tento fakt můžeme s jistotou až v roce 1913. Kolbové poté nástroj udržovali až 

do konce 2. světové války. Nejrozsáhlejší oprava nastává v létě 1931. Varhanáři oblepili vzdušnice modrým 

papírem, přibili spodní desky vzdušnic hřebíky, ventily a zásuvky nově okožili, ventilové komory opatřili novými 

pulpetami a nově zhotovili klaviatury, rejstříková táhla, částečně zrekonstruovali hrací trakturu s hřídelovou 

deskou, kovové píšťaly opatřili nástavci, takže výšku nástroje snížili. Bohužel nahradili Mixturu za nový dřevěný 

rejstřík-osmistopý smyk a přizpůsobili nejhlubší pedálový hlas svému vkusu tím, že 18 největších píšťal (největší 

dřevěná píšťala dosahovala k 5m délky) seřezali na polovinu a opatřili ladícími zátkami. Celá rekonstrukce stála 

1 500 korun. O rok poté (1932) byl nástroj za úhrnnou sumu 3 000 korun firmou Rieger z Krnova opatřen novým 

klínovým měchem s elektrickým ventilátorem. 

Poté byl nástroj neudržován, až v září 1963 varhany prohlédl a nejnutnější údržbu varhan provedl Egon 

Seidl ze Šumperka. Poslední rekonstrukci již zanedbaného nástroje provedl na přání tehdejšího duchovního správce 

P. Františka Eliáše varhanář Zdeněk Hromádka z Frýdku-Místku. Celý nástroj byl rozebrán a vyčištěn. 

Nejpoškozenější dřevěné píšťaly byly konzervovány a oblepeny. Varhanář Hromádka odstranil červotočem 

znehodnocený Kolbův rejstřík a nahradil ji Superoktávou 1´, zhotovil nové klaviatury manuálů. Pro nedostatek 

financí však nemohla být rekonstrukce tak důkladná, tak jak by nástroj zasloužil. Taky byl uveden jen do 

„provozuschopného stavu“. 12. října 1991 varhanář ukončil práce vyrovnáním intonačních rozdílů a naladěním 

nástroje při teplotě 15oC pro komorní tón a1 = 436 Hz. 

Nezbývá nám, než popřát velkolosinským varhanám další povzbudivé časy, aby jejich zvuk mohl těšit další 

generace posluchačů a pozvedat mysl a srdce k Bohu. V brzké době bude třeba varhany v plné míře pietně 

restaurovat, tj. navrátit varhany do stavu, v jakém byly postaveny (veškeré opravy provedené na nástroji byly 

jenom dílčí). Především obnovit varhanní dispozici, zhotovit vzduchové hospodářství, obnovit původní temperaturu 

a výšku ladění nástroje včetně obnovení původní polychromie varhanních skříní, řezeb a poprsí empory. Ale bez 

naší zodpovědnosti za předky svěřený odkaz to nebude možné. Z málo dochovaných varhanních nástrojů 18. století 

v našem děkanátu mají „dobrou kondici“ jen varhany ve Vysokých Žibřidovicích (1779). Varhany v Kopřivné 

(1750) beznadějně dožívají a stav nástroje na Malé Moravě (1769) je dezolátní. Snad, v brzké době, budeme mít 

poslední příležitost historické dědictví zachránit. 

Marcel Poisl 
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – 

každou středu - 9.30 – 11.30 na farním středisku 

(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání - Petra Kočí: 

608 883 111.  

Začínáme od 19. září.  

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté včetně přinášení obětních 

darů. Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů. Kontakt: 

Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.30 (POZOR, 

ZMĚNA MÍSTA SETKÁVÁNÍ!) v prodejně knih na farním středisku. Srdečně zveme. Lektor setkávání - 

Petra Kočí: 608 883 111. 

Začínáme od 20. září.  

 Adorace pro maminky – každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli na farním středisku od 19.00. Začínáme od 

20. září. 

 Modlitby matek v Šumperku - jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10.00 u jedné z maminek doma. Tel. 

Pavla Čermáková: 734 265 356.  

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111. 

 Kurz Respektovat a být respektován – 1. část, 28. – 30. září na farním středisku; lektoři – manželé 

Kvapilovi, kontaktní osoba – Lenka Špatná, tel. 731 402 395.  

 Cvičení s rehabilitačními prvky – každou středu od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním 

středisku. Začínáme od 19. září. 

 
JAZYKOVÉ KURZY 

 Angličtina pro pokročilé začátečníky: každé úterý od 17.30 na farním středisku,  

kurz začíná 18. září 2018 

 Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, 

kurz začíná 18. Září 2018 

 Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice 

Jurčíková, kurz začíná: 20. září 2018. 

 
 

FARNÍ KNIHOVNA A KNIHY K ROZEBRÁNÍ 
 

Po prázdninách znovu začíná fungovat farní knihovna v Šumperku. Přibylo tam mnoho nových knih – 

i současné tituly. Neváhejte a přijďte si půjčit! Každý si jistě najde svoje. Zveme vždy v neděli po 9. mši sv. 

Většina nových knih je přidaná otcem Vilémem. (Můžete se za něho pomodlit, ať mu to Pán Bůh oplatí.) 

Když se pan kaplan stěhoval, kupu knih vyřadil. Po zařazení části 

knih do farní knihovny jich zbylo ještě dost a ty dáváme k rozebrání 

do kostela – na místo u bočního vchodu, kde bývaly knihy paní 

Valentové. Podívejte se a v pokoji si je rozeberte, jsou zadarmo. 

(Neohlížejte se prosím, nemusí nic zůstat. Naopak.) 

Těšíme se na vás v knihovně. 

 

za celý tým knihovnic Jana Pacalová  
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LUDMILA 
(*860?, Pšov – † 15. září 921, Tetín) 

 

Svatá Ludmila je naší národní patronkou a je nazývána matkou České 

země. Byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete 

Bořivoje I., babičkou sv. Václava a chronologicky první českou svatou. 

Význam svaté Ludmily daleko přesahuje to, co o ní skutečně víme. Díky 

rodovým vazbám ji můžeme označit nejen za pramáti českých královen,  

ale i za jednoho z hlavních předků českých panovníků. Během jejího života 

byly položeny základy k pokřesťanštění Čech a také základy moci 

Přemyslovců. Život babičky svatého Václava byl zachycen v řadě legend, které 

se snaží popsat českou historii v 9. a 10. století. V ikonografii bývá 

zobrazována jako starší žena v knížecím šatě s šálem či závojem, 

příp. provazem kolem krku (symbolizuje způsob její mučednické smrti). Někdy 

bývá zobrazena s vřetenem (symbolem pracovitosti) nebo s boleslavským 

paládiem; se sv. Václavem, kterého učí číst; méně často jak ji křtí Metoděj. 

Je patronkou babiček, matek, vychovatelů, učitelů, vinařů a české země. 

V liturgickém kalendáři je připomínána 16. září. 

 

Narodila se pravděpodobně v roce 860. V historických pramenech je někdy uváděna i pod jménem 

Lidmila. O jejím původu existují dvě verze, podle Kristiánovy legendy byla dcerou Slavibora, pšovského knížete 

(Pšov bylo původní označení Mělníka). Podle staroslověnské legendy pocházela ze srbské země. Byla vychována 

jako pohanka, jež přinášela oběti slovanským bohům. 

Ve velmi mladém věku (14-15 let) se provdala za Bořivoje I. (*852– † 888/890), přemyslovského 

panovníka v západní části středních Čech. Přemyslovci zřejmě v této době nebyli jediným důležitým rodem 

v Čechách. Snad díky podpoře velkomoravských knížat, ale především postupným budováním mocenského 

postavení si ovšem získali pozici nejvýznamnějšího rodu. Je pravděpodobné, že postupná eliminace knížecích rodů 

v Čechách neprobíhala pouze s pomocí násilí. Roli sehrávala i sňatková politika, jejímž příkladem je sňatek 

Ludmily a Bořivoje.  

Bořivojova sestra byla provdána za velkomoravského knížete Svatopluka, kterého Bořivoj za bojů s Franky 

podporoval a od něj byl pozván na Velehrad v době, kdy tam po návratu z vězení v Bavorsku pobýval věrozvěst 

arcibiskup Metoděj. V rozhovorech s ním se Bořivoj začal otevírat víře v Krista a zanedlouho přijal křest i s třiceti 

členy svého doprovodu. Do Čech se vraceli s knězem Pavlem Kaichem jako nositelé křesťanské víry. Přijetí 

křesťanství umožnilo Přemyslovcům získat politickou převahu a nadvládu nad ostatními kmenovými knížaty 

v Čechách.  

Uvádí se, že Ludmila byla pokřtěna buď přímo od sv. Metoděje nebo 

některého z jeho žáků. Podle legendy dostala jako křestní dar milostný obraz 

- byzantskou ikonu Panny Marie (dnes nazývanou Palladium země České, 

uloženou ve Staré Boleslavi), které je připisována zvláštní ochranná moc nad 

českými zeměmi. 

Křesťanští kněží dostali za své hlavní sídlo Levý Hradec, kde vznikl 

první křesťanský chrám na území českého kmene - rotunda, jejíž zbytky se 

našly pod nynějším kostelem sv. Klimenta. Druhý chrám, mariánský, 

zbudoval Bořivoj v Praze na Pražském hradě jako dík za vítězství 

nad vzpourou pohanů.  

Nejstarší syn knížecího páru, Spytihněv, se narodil v r. 875. Ludmila 

porodila během přibližně čtrnácti let manželství nejméně šest dětí (tři syny a 

tři dcery – nejsou započítáni případní potomci, kteří zemřeli v kojeneckém věku a které prameny neuváděly). 

Známá jsou pouze jména dvou synů: Spytihněva a Vratislava; oba později dosedli na knížecí stolec. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Asi v roce 889 Ludmila ovdověla a vládu v Čechách převzal velkomoravský kníže Svatopluk. Předpokládá 

se, že po smrti svého manžela neodešla Ludmila do ústraní, jak bylo zvykovým údělem vdov, ale účastnila se 

veřejného dění, čímž se zasloužila o pozdější přechod vlády na své syny, kteří byli v době úmrtí svého otce 

Bořivoje ještě nedospělí. 

Po smrti velkomoravského knížete Svatopluka (r. 894) nastoupil na trůn starší Ludmilin syn Spytihněv I., 

který odpoutal rodící se český stát od Velké Moravy a začal se orientovat na Východofranskou říši, především 

na Bavorsko. Obnovil pobořený pražský kostel, v němž byl v r. 915 pohřben.  

Jeho bratr Vratislav se oženil s Drahomírou z knížecího rodu Stodoranů ze slovanské větve pohanských 

Luticů v Polabí. Její srdce se provdáním za křesťanského manžela neobrátilo. Porodila sedm dětí – tři syny 

(Václava, Boleslava, Spytihněva) a čtyři dcery (nejznámější je Přibyslava). Vratislav podobně jako jeho bratr 

odrážel útoky Maďarů, kteří byli hrozbou pro Čechy i Německo. Asi po r. 916 začal na Pražském hradě budovat 

kostel sv. Jiří, který nedokončil. Padl zřejmě na výpravě proti Maďarům v únoru 921.  

Regentkou (zástupcem panovníka) do Václavovy plnoletosti se stala kněžna Drahomíra, ale výchovu 

Václava a Boleslava svěřili velmoži Ludmile, která se o ně starala již dříve. Drahomíry se tento zásah do výchovy 

dotkl, domnívala se, že Ludmila ovlivňuje Václava proti své matce, byla zachvácena podezřívavostí a nenávistí 

vůči Ludmile. Zároveň žárlila na tchyni pro oblibu, kterou Ludmila měla u lidu. Dá se hovořit o střetu dvou vdov, 

z nichž mladší bojovala intrikami a starší modlitbou a křesťanskou láskou. 

Ludmile nepomohlo ani to, že se stáhla na hradisko Tetín. Traduje se, že Vikingové Tunna a Gomon, kteří 

sem v noci z 15. na 16. září přišli světici zardousit, byli 

poslaní Drahomírou. Mohlo jít ale i o iniciativu 

nespokojených pohanských velmožů z jejího okruhu. Vrazi 

použili k uškrcení oběti její vlastní závoj nebo šálu. Odmítli 

prolití krve, k němuž Ludmila byla pro Krista odhodlána, 

zřejmě podle instrukcí, které vyplývaly z obav, aby Ludmila 

nemohla být následně prohlášena za mučednici.  

Tunna vzápětí uprchl, Gomon byl zavražděn i s celou 

rodinou. Na Tetíně se začaly dít zázraky uzdravení, a tak 

Drahomíra dala přestavět obytný palác na kostel 

sv. archanděla Michaela, aby se uzdravení nemocných 

přičítalo jemu.  

Vnuk Václav se po převzetí vlády postaral o přenesení Ludmiliných ostatků do Prahy, kde byly 

10. listopadu 925, za účasti řezenského biskupa Michala, uloženy do chrámu sv. Jiří na Hradčanech. Tento akt byl 

ve své době vnímán jako Ludmilino svatořečení.  

Její úctu šířily benediktinky u sv. Jiří v čele s abatyší, blahoslavenou Mladou, Ludmilinou pravnučkou. 

O svatosti Ludmily zapochyboval později pražský biskup Heřman, který nechtěl dovolit, aby abatyše Windelmutha 

uložila do nově svěceného oltáře jako relikvii část závoje svaté Ludmily. Abatyši Windelmuthě řekl: „Paní, pomlč 

o její svatosti. Nech stařenku, ať odpočívá v pokoji.“ Když mu abatyše odporovala, hodil závoj do ohně, ten ale 

neshořel, a byl tedy uložen k ostatkům. Očitým svědkem této události byl 3. října 1100 kronikář Kosmas, který 

napsal: „Tímto zřejmým zázrakem byli jsme – biskup i my všichni – tak překvapeni, že jsme byli dojati k slzám 

a vzdávali chválu a díky Kristu.“ 

V r. 1142 byl kostel sv. Jiří po požáru přestavěn, ale pražský biskup Ota nedovolil přemístit Ludmiliny 

ostatky bez souhlasu papeže. Ten poslal na vizitaci svého legáta, kardinála Quidona de Castello, který pobýval 

v Praze v letech 1143 – 1144 a při této návštěvě kněžnu Ludmilu oficiálně svatořečil. 

Pražský biskup Daniel II. Milík († 1214) dal její obraz namalovat mezi české patrony do knihy sv. 

Augustina De civitate Dei. Císař Karel IV. nechal zbudovat nad jejím hrobem umělecký náhrobek. V r. 1981 byl 

hrob sv. Ludmily otevřen a mezi kostmi byl nalezen bílý hedvábný závoj s vetkaným vzorem. Část jejích ostatků se 

dostala v r. 1942 do kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti u Chrudimi. Tyto ostatky byly přeneseny a uloženy dne 

16. září 2007 do obětního stolu v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. 



 
Tam&Tam – číslo 9, ročník 9, září 2018  strana 13 

 

Svatá Ludmila je první slovanskou světicí, kterou uctívají všichni pravoslavní Slované (z římskokatolíků se 

k ní hlásí pouze Češi). 

Život svaté Ludmily je inspirující i po tisíci letech. Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, ale 

ovlivňovala i politickou situaci. Významnou roli sehrála při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, protože 

kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti 

ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu. 

Liturgická modlitba v den svátku svaté Ludmily obsahuje prosby za to, abychom i my dokázali jít vytrvale 

v jejích stopách, abychom byli pevní ve víře a bohatí dobrými skutky. To nás přivádí nejen k následování této první 

české světice, ale i k návaznosti na rodokmen víry, ve kterém jsou zakotvena i další jména světců, vzešlých 

z našeho národa - Václava, Vojtěcha, Prokopa, Anežky, Zdislavy, Jana z Nepomuku a mnoha jiných, o kterých sice 

třeba nečteme v dějinách, ale kteří jsou z našich rodů a s vírou a vytrvalostí v dobrém kráčeli zemí, po níž dnes 

jdeme my. „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak 

snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru 

od počátku až do cíle.“ (Židům 12kap., 1-2) 

Anička Rozsívalová 

 

 

Odpočatá zlatíčka, 

letní dobrodružství jsou pomalu za námi, ale celá podzimní nás ještě čekají. Pořád je na co se těšit.   

V záři slavíme svátek jednoho významného apoštola a evangelisty v jedné osobě. V krátkém popisku se 

o něm něco dozvíte, a když zároveň najdete zvýrazněná slova v osmisměrce, zjistíte jeho jméno… 

příjemné chvilky s Tamtamem   

 
Přečti si celý článek a najdi v osmisměrce slova z textu, která jsou zvětšená a podtržená. Z ostatních písmen 

slož jméno apoštola. 

 

A S V Ů E F L A V 

D K G E Z Í N E P 

O A A O Ž I D Y K 

R T L F V Ý C N Í 

E C I E A ☺ E E N 

H M L T A R L Ž D 

T O E R D A N Ě E 

P R I M A U Í A Č 

P E R S I I K Š U 

Tento učedník žil v 1. století. Narodil se v KAFARNAU v GALILEI. Pracoval jako CELNÍK. Vybíral 

PENÍZE, DANĚ a CLO pro krále HERODA. Později se z něj stal UČEDNÍK. Další evangelisté o něm uvádějí, 

že se původně jmenoval LEVI a byl syn ALFEŮV. Po Seslání Ducha Svatého působil mezi ŽIDY v Palestině, 

dále pak kázal pro muže a ŽENY v PERSII, Etiopii a Portu. Kde přesně a jak probíhala jeho SMRT není 

známo. Určitě to byl PRIMA chlap.  
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KONKLÁVE, 

V BOTÁCH RYBÁŘOVÝCH  

 
Na jaře mě zaujaly dvě tematicky propojené knihy, které bych ráda nabídla vaší 

pozornosti. 

Pozadí obou románů tvoří atmosféra kolem volby nového papeže, shodou 

okolností příběhy nabízejí i podobně zajímavého favorita - kardinála ostatním volitelům 

neznámého. Předchozí papež jej totiž jmenoval tzv. in pectore (v srdci). (Papež takové 

jmenování uděluje tajně, většinou z politických důvodů, a to v zemích, kde je církev 

pronásledována.) 

Knihy se zároveň nemálo liší. Konkláve Roberta Harrise se soustřeďuje 

především na líčení procesu volby, na osobnosti několika klíčových kardinálů,  

ale i na lidsky nečekané zvraty v režii Božího Ducha … Ačkoliv jde o pohled laického 

autora a jedná se jen o literární fikci, rozpracování charakterů jednotlivých aktérů 

nebo zamýšlení se nad freskami Sixtinské kaple vás nenechá na pochybách o vnitřním světě spisovatele,  

o jím prožívané víře.  

Druhý román, V botách Rybářových, napsal Morris West. I tentokrát se jedná o 

literární fikci, ale nečekaně zdařilou co do předtuchy budoucího a možného. Román 

poprvé vyšel v roce 1963 a pokud se do něj začtete, s úžasem zjistíte, jak autor mistrně 

předjímá např. volbu papeže z bývalé komunistické země (později uskutečněno v osobě 

Jana Pavla II.) nebo jak téměř prorocky předpovídá umenšování některých okázalostí či 

papežské cesty mimo Vatikán… Na rozdíl od prvně jmenované knihy se v tomto románu 

tolik neřeší otázky kolem volby, ale prostor má především sám nově zvolený papež – 

jeho vzpomínky na komunistické vězení, úvahy nad podstatou víry, modlitby, deník, 

snahy o správné kroky v době tzv. studené války. Nepřehlédnutelnými jsou i jeho 

neformální setkávání s lidmi a konkrétní pomoc nejpotřebnějším (podobně to dělá papež 

František).  

Na závěr malá ochutnávka z úst knižního papeže Kyrila vůči ženě se složitým životním osudem, která 

pečuje o nemocné, ale z více důvodů o své víře pochybuje: „Žádní dva lidé nepřijdou k Bohu stejnou cestou. Jen 

velmi, velmi zřídka k němu někdo dokáže dojít bez škobrtání a pádů. Některá semena musí dlouho zrát v temnotě, 

než vyrazí výhonky ke slunci…Jiným k tomu stačí jediný mohutný nápor během jediného dne…Lidská duše naráží 

na překážky, které musí překonat, a někdy to jedním krokem prostě nejde. Důležitý je však směr, kterým se vydá. 

Pokud putuje od sebe, musí nakonec dojít k Bohu. Pokud se obrátí sama k sobě, směřuje k sebevraždě, protože 

bez Boha nejsme nic… Cokoli vás tedy obrací k vnějšímu růstu - služba, láska, i ten nejprostší zájem o svět – může 

být krokem směrem k Němu…“  (M. West: V botách Rybářových, Karmelitánské nakladatelství, dostupná ve farní 

knihovně) 

    Alena Havlíčková 

 

 

POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ 
 

NA VŘESOVOU STUDÁNKU 

 
SOBOTA 15. 9. 2018 ve 14.30  
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MALÍ I VELCÍ PROROCI NA TÁBOŘE 
 

Každoročně se naše farnost Rapotín-Petrov-Vikýřovice snaží o pobyt s dětmi někde v „oupnéru“. Začínali 

jsme táborem přívesnickým (3 dny), následovaly puťáky s divadelním vozíkem (5dní) až po současný týdenní 

stanový tábor v kotlince nad svatou Annou u Žárové, kterou jsme 

letos okupovali od neděle do neděle (5. až 12. srpna). 

Téma tábora bylo spjato s nockostelním představením našeho 

Chrámového divadla z Třívsí o vojevůdci Námanovi a proroku 

Elíšovi, kteréžto jsme na táboře pilovali a pak předvedli v losinském 

kostele.  Vstoupili jsme do krajin starozákonních, dvě družinky 

po sedmi malých prorocích z Judy a Izraele stály pak proti sobě či 

bok po boku na vyschlé trávě ve stínu kuchyně a pětice velkých 

proroků o ně s láskou pečovala či se je snažila držet na uzdě. Mojžíš 

nám příkrou luční strání snesl desky zákona, které spočinuly 

v celtovém áčku - stánku setkávání. Jednou v noci je sice ukradli 

Pelištejci, ale slavně jsme je dobyli zpět. Pak přístřešky prorockých 

škol vlastnoručně zrobené, na hoře Karmel kamenný oltář, jízda 

na opravdických koních, ukryté poklady i zaniklá osada Sklené, 

chladivá koupel říční, stopování i plížení v ostružiní, sekání dříví a 

zapalování v kamnech, vichr i zemětřesení na hoře Choreb, pak oheň 

a ... přijde i šum jemného vánku?  

Vyvrcholením tábora byla mše svatá v kapli svaté Anny 

našlapané dětmi zcela zaujatými P. Michalem Zahálkou, který 

za námi podvakráte přijel. Na závěrečný víkend dorazily rodiny 

s malými dětmi (deštěm zkoušené) a též rodiče účastníků, jimž všem 

patří dík za společné chvíle, metál za pomoc s bouráním tábora 

a modré z nebe za úžasný kruh kolem táborového ohně! 

A tak zas můžeme dlouho žít z nekonečného týdne, co utekl jak okamžik. Jak okamžik, kdy všichni 

spočinuli pod chvějící se vyřazenou starou záclonou. Byl to snad šum jemného vánku? 

za Judu i Izrael prorokyně Debora 

 

 

 

 

 

Poděkování za farní tábor pro děti z Rapotína 

  

Děkuji Karle Černohousové a její rodině, 

Františkovi, Janě a Janince Klíčovým, Pavlu 

Mazánkovi a všem, kteří se jakkoli podíleli 

na organizaci a chodu farního tábora pro děti 

z rapotínské farnosti v roklince nad Žárovou. 

Dětem se tam moc líbilo. 

za spokojené děti a rodiče 

K. Štenclová, Rapotín 
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NÁVŠTĚVA TV NOE 
 

Ve středu 1. srpna jsme navštívili sídlo TV Noe 

v Ostravě a zúčastnili v televizní kapli mše svaté 

přenášené v přímém přenosu. Dlouho ohlašovaná událost 

přilákala ale jen 13 farníků. Měli jsme opravdu hooodně 

volných míst v autobuse! Nějaký podobný počet nás byl 

na setkání s pracovníky televize v Šumperku. Škoda! Přes 

veškeré „mouchy“, které bychom mohli na TV Noe najít, 

je to úžasné dílo, které existuje díky několika nadšencům. 

Toto jejich zapálení pro věc můžeme jen závidět. 

Kdybychom my byli takto zapálení pro utváření našich 

farností, nemuseli bychom plakat, že pustnou… Televize 

Noe si opravdu zaslouží naši podporu, protože je spolu s radiem Proglas obdivuhodným evangelizačním 

prostředkem v naší zemi. Nic! Není všem dnům konec… Věřím, že časem se všichni přesvědčíme, že stojí za to 

dobré věci podpořit jak finančně, tak i osobní angažovaností, a že Noe k nim rozhodně patří.  

Ti, kteří se mnou jeli do Ostravy, nelitovali. Pro každého z nás byla návštěva televize oslovujícím 

zážitkem. Vidět na místě, jak se připravuji televizní pořady, jak funguje cela „mašinérie“ zvuku a obrazu, vnímat 

celý proces přípravy jednotlivých programu, byl objev.  Snažili jsme se ale nebýt tam jako turisté, ale přispět 

alespoň svou modlitbou. Po prohlídce jsme se shromáždili 

v kapli a za „noemáky“ se pomodlili celý růženec. Mše 

svatá byla pro nás trochu zvláštní. Vědomí, že jsme 

přenášení i s obrazem a zvukem do éteru je poněkud 

svazující, nejsme na to zvyklí. Přesto jsme ji upřímně 

obětovali za Boží požehnání pro TV Noe. Díky Bohu za to, 

co jsme tam uviděli, zažili, pochopili.  

Další program v Ostravě byl jenom doplňkem: 

oběd, prohlídka katedrály, návštěva parku miniatur… 

Příjemně strávené odpoledne v prima náladě. Díky všem, 

kteří neváhali a jeli.  

P. Slawomir 
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VÍTÁME NOVÉHO KAPLANA PRO MLÁDEŽ!  

Poté, co jsme se v červnu rozloučili s P. Vilémem Pavlíčkem (který nyní působí 

ve Valašských Kloboukách) přišel do šumperské farnosti nový kaplan, P. Michal 

Zahálka, který po otci Vilémovi převzal zároveň funkci kaplana pro mládež 

šumperského děkanátu . 

 

Otce Michala přivítáme na mládežnické mši v Šumperku  

v pátek 28. září v 18:00! 

 

 

K zamyšlení 

Ve slově Božím objevíte tajemství Božího srdce a získáte světlo, které vám umožní orientovat se v různých 

situacích a proměnit skutečnost, ve které se nacházíte  

(z poselství ke 12. světovému dni mládeže v Paříži) 

 

Co již proběhlo: 

 

Pouť na Velehrad, 4. – 5. 7. 2018 

Sraz na nádraží v Šumperku, jízda vlakem do Starého 

Města u Uherského Hradiště a pak už jen pár kilometrů pěšky. 

Tak začala naše pouť na Velehrad. Místo setkávání, místo, kde 

můžete duchovně načerpat. 

Nejvíce mě oslovila mše svatá, která se konala v bazilice 

sv. Cyrila a Metoděje. Byla to spíše taková vigilie, jež začínala 

ve 23:00 a končila až někdy po půl jedné. Vyslechli jsme sice 

dlouhé, ale přesto zajímavé kázání, v němž zazněly věci, 

nad kterými by se měl alespoň trochu zamyslet každý z nás. 

Moc jsem si oba dva dny užila a už se těším na příští rok :). 

účastnice pouti 

 

Co se chystá: 

Akce v děkanátu 

(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz) 

Jak již bylo zmíněno na začátku, v pátek 28. září se uskuteční mládežnická mše svatá, kterou bude sloužit náš 

nový kaplan pro mládež otec Michal. Bližší informace budou na plakátcích. 

 

Informace o všech akcích do konce tohoto roku naleznete v příštím čísle, nebo také na webu a na Facebooku 

ve skupině Mládež děkanátu Šumperk. 
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Akce v Rajnochovicích 

(Více na: mladez.ado.cz) 

ANIMÁTORSKÝ KURZ! 

Zdá se Ti, že mladí lidé ve vaší farnosti potřebují oživit? 

Vidíš kolem sebe mladé lidi, věřící či hledající, a chceš pro ně (i 

pro sebe) něco udělat? 

Napadlo Tě založit společenství mladých ve farnosti a nevíš, jak na 

to, nebo už nějaké vedeš a potřebuješ inspiraci?  

Tak neváhej a přihlas se do Animátorského kurzu! 

Pokud bys měl/a zájem a chtěl se dozvědět více informací, neváhej oslovit kteréhokoliv z animátorů 

v děkanátu (kontakty na všechny animátory nalezneš na webu mladez-sumperk.webnode.cz).  

Přihlášku do kurzu získáte u kněží ve svých farnostech nebo na webu mladez.ado.cz v záložce „články“. 

Je však nutné ji odeslat vyplněnou nejpozději do konce září! 

 

 

kontakt:   P. Michal Zahálka, p.michalzahalka@seznam.cz, mobil: 732 410 908 

  Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753 

  Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com, mobil: 723 328 838 

web:   mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk 
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Drazí farníci všech farností šumperského 

děkanátu, začíná nový školní rok a s ním se obnovuje obvyklé fungování farností. Na svá tradiční místa, dny a 

hodiny se vracejí bohoslužby a celý pravidelný farní program.    

 

Je tu ovšem jedna výjimka. Sice kromě změny šumperského kaplana žádné přesuny kněží letos nebyly, 

přesto nastal jeden přesun farnosti. Dolní Studénky budou od září opět spravovány ze Šumperka. Ulehčí to trochu 

život otci Ottovi, ale především skončí naše nedělní střídání ve Studénkách a Bohutíně. Skončí každotýdenní 

domlouvání míst, posílání ohlášek, vysvětlování neobvyklostí a občasné zmatky… Každý z nás bude spravovat a 

jezdit do „vlastní“ farnosti.  P. Ottovi chci moc poděkovat za vytrvalost a obětavost při správě Bludova a Nového 

Malína a k tomu Dolních Studének, Bohutína a poutního kostela Božího Těla vyžadujícího čím dál více času a 

úsilí. Farníkům ze Studének určitě zůstane blízký srdci a příležitostně jej tam rádi uvidí!  

Tato změna bude však vyžadovat malý posun pořadu bohoslužeb ve všední dny. V Rapotíně nebude mše 

svatá ve čtvrtek, ale ve středu v 18.15., zatímco ve Studénkách to bude čtvrtek v 16.45. Nedělní bohoslužby 

zůstanou ve Studénkách beze změny v 7.30. Během září se s kněžími budeme snažit dát dohromady aktuální plán 

bohoslužeb v celém děkanátu, abyste jej dostali v říjnovém čísle Tam&Tamu a mohli ho využívat.  

 

Samozřejmě u nás velmi srdečně vítám P. Michala Zahálku, který se nám představuje v „Křesle pro hosta“. 

Přeji mu, aby se na novém působišti nejen cítil dobře, ale hlavně aby jeho pastorační úsilí přinášelo ovoce a aby 

měl z toho radost. Přeji mu také úspěšnou práci s mladými, protože je zároveň kaplanem pro mládež v děkanátu. 

Michale, ať Ti Pán Bůh žehná!  

 

Se začínajícím školním rokem prosím rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství. Připomínám, že k nám 

do Šumperka mohou chodit i přespolní, pokud jim to z nějakých důvodů lépe vyhovuje. Je opravdu na rodičích, 

aby děti nejen povzbudili, ale i vysvětlili, že náboženské vzdělávání je pro nás povinností, ke které se hlásíme při 

křtu. Udělali jste to jednou i vy. Prosím, abyste na to mysleli. Děti ať se hlásí na místě přímo u katechetů. Tam, kde 

učíme ve školách, přivítáme podporu rodičů u vedení a mezi učiteli. Ať projeví svůj zájem a pomohou tak působit 

kněžím ve školním prostředí.  

 

Ve všech farnostech jsou také nemocní. Připomínám, že je pravidelně navštěvujeme u nich doma. Dělají to 

všichni kněží. Pokud jste v situaci, že se už do kostela nedostanete, nahlaste se, abychom o vás věděli a mohli 

k vám na první pátek nebo jindy po domluvě přijít a posloužit svátostmi. Také ve všech akutních situacích 

neváhejte a volejte kdykoliv svým kněžím. 

Připomínám také, že v šumperské nemocnici působí paní kaplanka Lenka Topolánová, na kterou se můžete 

vždy obrátit, pokud se sami octnete v nemocnici nebo tam máte své příbuzné. Najdete ji na sociálním oddělení 

nemocnice, nebo vám ji přivolají sestry z kteréhokoliv oddělení. Může vám věnovat čas na rozhovor, radou 

a modlitbou pomůže prožívat období nemoci, zprostředkuje kněze či sama donese svaté přijímání. Nemocniční 

kaplanka vám také ráda pomůže „zvládnout“ smrt vašich blízkých, jak po duchovní či duševní stránce,  

tak i v praktických čí formálních záležitostech. Její služba je velkým darem a jsem rád, že o ní slyším mnoho 

dobrého. Prosím, řekněte to všem, kdo do kostela nechodí a TamTam nečtou, ale ocitnou se v situaci nemoci 

či ztráty nejbližších. Budou vám za to na konec vděční.  

Děkuji všem, kdo jste o prázdninách, na různých poutích, duchovních setkáních či obnovách nebo prostě 

sami pamatovali na svou farnost. Pán Bůh zaplať. I celý tento nový rok pastorační práce svěřujeme vašim 

modlitbám. „Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí“. 
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MÁM NA VÁS TAKÉ DVĚ ZVLÁŠTNÍ PROSBY – ÚKOLY NA NOVÝ PASTORAČNÍ ROK.  

Určitě znáte osoby, které nejsou pokřtěné, nebo jsou pouze pokřtěné, ale nebyly nikdy u zpovědi či 

u svatého přijímání… Je takových lidí hodně. Třeba si všímáte, že se v nich něco probouzí… Dokonce někdy chodí 

pravidelně či občasně do kostela… Všímejte si jich a povzbuďte je, ať se nebojí přijít a popovídat s knězem. 

Mnohdy tito lidé touží po Bohu, bojí se ale udělat první krok, ten je vždy nejtěžší. Stejně tak to platí o svátosti 

manželství. I v minulém roce tu byla řada těch, kteří po letech společného života zatoužili potvrdit své rozhodnutí 

u oltáře a vneslo to do jejich života novou náplň a radost ze života s Bohem. Opět nejtěžší byl ten první krok… 

Myslím si, že tato skupina lidí je velkým úkolem pro všechna farní společenství. Často se ukazuje, že stačí opravdu 

málo z naší strany, aby tito lidé udělali rozhodující krok pro život z víry a ze svátostí. Ať se každý z vás 

porozhlédne kolem sebe! 

Za druhé prosím, aby se každý z vás sám sebe ptal: jsem nějak užitečný pro svou farnost? Zdá se, že mnozí 

neumí najít své uplatnění. Ne, že by nechtěli, ale… chybí odhodlání, přemýšlení, co mohu udělat, odvaha se 

přihlásit… Je také pravdou, že mnohdy hraje svou rolí egocentrismus, lenost, strach před nějakým závazkem. 

Já nemám čas, je velmi častá výmluva… Všichni, kteří něco pro farnost dělají, někdy pravidelně a dlouhá léta, mají 

stejně málo času, stejně nad hlavu povinností, mají své rodiny, zaměstnání, domácnosti… A přece dělají! Problém 

je v tom, že pořád a stále ti stejní! Tak se zkuste zamyslet, co rádi děláte, v čem jste dobří?  Že se vám nezdá, že by 

se zrovna toto dalo použít ve prospěch farnosti? Použít se dá všechno. Když o tom budete chvíli přemýšlet, určitě 

vás nějaký způsob využití vašich darů napadne. Rád něco málo napovím, i když určitě je toho mnohem víc, do čeho 

se lze zapojit. Tak do toho! Je praní a žehlení kostelních pláten či kalichového prádla úkol pro starého kostelníka? 

Nechce to spíše ženskou ruku? V zimním období je třeba zajistit odklizení napadlého sněhu, abychom se mohli do 

kostela bez obtíží dostat - tentokrát je to úkol spíše pro partu mužů! Chce to jen domluvu! Nemohu přijít pomoci 

uklízet kostel či faru? Co květiny u oltáře? Udělají se samy? A možná jsem klempíř, elektrikář či kuchařka… 

Nemohu nabídnout své schopnosti?  Kolikrát je třeba posešívat rochety či opravit zip u ornátu! Haló, jsou tu nějaké 

švadleny? Na naše ochotné ruce čekají farní vývěsky, webové stránky a farní počítače, občas by se hodil nějaký 

fotograf… atd. atd. Všichni kněží budou rádi, když se s nějakou službou nabídnete. Prosím vás o to.  

A také děkuji všem, kteří se už teď ujímají ve farnostech 

různých služeb. Pán Bůh zaplať.  

 

 

A na úplný konec jsem si nechal milé pozvání.  

Mnozí v Šumperku si pamatují bohoslovce Jiřího Šůstka, 

který byl před dvěma lety u nás na prázdninové praxi. Znají ho ale 

nejen šumperští, protože s ním byl krásný rozhovor v Tam&Tamu 

v září 2016. Pokud toto číslo máte doma, můžete se k tomu 

rozhovoru vrátit. Jiří byl letos vysvěcen na kněze, jeho primiční 

mši svatou jste mohli sledovat v TV Noe.   

P. Jiří k nám do Šumperka přijede v neděli 23. září. Bude 

sloužit mše svaté v 7 a v 9 hodin a udělí nám novokněžské 

požehnání. Pak se s ním budete moci setkat a popovídat si ve farní 

kavárně. Srdečně zvu!  

 

Přeji vám všem v děkanátu hodně Božího požehnání! 

P. Slawomir 
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IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

Jak otevřít olejovky a halucinace deštivých nocí 

 

Hlavním úkolem kritické bdělosti je rozpoznat,  

jak a za jakých okolností přestává naše rozpoložení 

korespondovat s esenciálním bytím a uvědomit si,  

že náš celkový stav se nevyhnutelně promítá 

do našich dílčích postojů. 

(Karlfried, Graf von Dürckheim, Cesta Proměny) 

 

Cesta do Avilles, přístavu s rychle se rozvíjející průmyslovou zónou, je usilovný pochod temným dnem 

bez špetky modré naděje. Ve městě máme smůlu, děláme jednu chybu za druhou, narážíme na špatná znamení. 

Naše zkušenost s překonáváním krizí není úplná, přichází první a naštěstí poslední vážná roztržka. Nazývám 

Stonese neslušným slovem, protože remcá proti církvi. Sám si do ní občas také s chutí zaryji, ale aspoň se snažím, 

aby to mělo hlavu a patu. Nesnáším obyčejné, hloupé nadávání na církev, církev nejsou jenom starci v červených 

širácích a fialových ponožkách, to jsem já, ty a babka, co našlapává seno do pytle. Na druhou stranu jsem si mohl 

odpustit nazvat přítele tak málo vznešeným titulem. Jsme jeden na druhého tak rozzuření, že zahazujeme mozky, 

kašleme na všechno a vyrážíme okolo jedné hodiny po půlnoci z města. Jdeme vedle sebe po prázdné silnici a 

mlčíme jako obílené hroby. Asi po dvou kilometrech říkám Stonesovi, že jsem ho sice nazval neslušným slovem, 

ale myslel jsem to jinak, vlastně úplně naopak. Nevěří mi. V tu chvíli se ze tmy vynořuje velká budova, jdeme blíž 

a vstupujeme do domu milosrdných salesiánů. Vítají nás vlídně, nabízejí nám čaj a sušenky a nechávají nás přespat 

ve vytopené tělocvičně na nových, nádherně měkkých žíněnkách. 

 

Stones spal jako dřevo – dobrá zpráva. Zvláště když jenom Bůh ví, co nás dneska čeká. Podle plánku je tato 

oblast plná ubytoven, všechny ale leží poměrně daleko od silnice, nechceme se zdržovat zbytečnými zacházkami. 

Před polednem se zastavujeme na velké křižovatce, kde si kupujeme krájený pršut: chceme si o něm udělat 

chuťový obrázek. Stones si k tomu dopřává lehký předkrm – malé železné olejovky. Vypadají úžasně, lesknou se 

jako poniklovaný nárazník staré americké limuzíny. Dychtivý gurmán do nich ale nedokáže zarazit nůž ani je 

rozrazit hranou dlažební kostky. Radím mu, ať si chvíli odpočine a ochutná vynikající pršut, na který se právě 

chystám. Na chvíli si dává říct, vzápětí však olejovky znovu atakuje. Nejdříve po nich dupe, ne však celým 

chodidlem, nýbrž střídavě levou a pravou patou a zároveň je oslovuje tvrdými, průraznými slovy. Poklekne, uchopí 

kámen a pravidelnými údery obouruč zasahuje olejovky do středu kovového krytu. Po několika minutách kámen 

odhazuje, sklání se k nim až k zemi a dlouho je studuje orlím zrakem. Zdá se, že objevil nepatrnou trhlinu. 

Vydýchává se a odnáší olejovky k lavičce, kde sedím já a opatrně žvýkám plátek ocelového pršutu. Vkliňuje nehty 

pravice do spáry a tiskne. Postupně zabudovává do skuliny i konečky prstů. Náhle však olejovky odhazuje na zem 

a přidává jim několik úderů dlažební kostkou, tentokrát pouze jednoruč, avšak z veliké výše. Otvor se opravdu 

o něco rozšířil. Znovu usedá, sevře olejovky mezi koleny, zasune do průrvy prsty obou rukou a pomalu zesiluje 

stisk a zvyšuje tlak. Odhazuje kryt, stírá olej z čela a nabízí. Nevzpomínám si, jestli jsem si tenkrát vzal, ale určitě 

jsem poděkoval. 

Celý den probíhá ve znamení skvělé fyzické formy. Překvapuje nás, jak slunce připaluje. Jeho poutnický 

oblouk je sice stále nižší, ve svém zenitu však praží jako uprostřed léta, i když dlouhé stíny na asfaltu a červenající 

lesy na vzdálených kopcích už mluví o něčem jiném. Okolo třetí sestupujeme až k moři, kde znovu žasneme 

nad sytostí barev a hloubkou stínů, ponořených do hrobového ticha. Suneme se po břehu proti rudnoucímu slunci, 

občas natankujeme vodu z železné roury nebo kolu pod slunečníkem prázdného baru.  

Zalití potem dorážíme před večerem znovu na hlavní silnici. Najednou se prudce ochladí, zvedá se 

nepříjemný protivítr. Krajina se mění, objevují se oblé kopce a hluboká údolí. Cesta je teď soustavou mostů a 

úvozů, proražených v kameni hor. Mostů je hodně, vynořují se další a další, každý je nejméně půl kilometru dlouhý 

a možná i vysoký. Nejefektněji vypadají mosty, které zatáčejí ve volném prostoru, jejich pilíře se rozevírají jako 

obrovitý akordeon, bílý a stále bělejší na pozadí tmavnoucích hor. Mám dobrý pocit, dnes to bude dlouhá, 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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výkonnostní etapa. Na vrcholu jednoho stoupání přesně v okamžiku, kdy si říkám, že mám dost, se Stones 

zastavuje a začíná ve světle baterky zkoumat mapy. Hlasem plným tragické skepse mě informuje, že tři kilometry 

stranou leží jedna vesnice a dál už není nic, jenom moře. 

Za půl hodiny přicházíme na náves s úhledným kostelíkem uprostřed. Dva velké bary jsou stále otevřeny, 

bereme první. Sotva dopadneme na židle, vytahuje Stones mapy a pokračuje v trýznivém rozjímání o dnešním 

noclehu. Razantně tento postup odmítám a navrhuji velké pivo. Stones odsouvá mapy a navrhuje tři velká piva. 

Beru to, máme v nohou nejméně sedmdesát kilometrů, máme právo být přinejmenším mrtví. Ať se nocleh postará 

jednou sám o sebe, co je nám do něj. Navrhuji první velké pivo na ex, Stones razantně přijímá. Bar je velký, 

rozlehlý, sedíme na kraji jeho první poloviny, druhá je zastavěna stoly, na kterých leží spousty věcí. Lahůdky, 

konzervy, lahve vína, lihoviny, ořechy, fíky, datle, sladkosti všeho druhu, je tu ale i lak na vlasy, voda po holení, 

elektrická kulma, tranzistorák, Barbie a digitální budík. Uprostřed každého stolu trůní na podstavci, ozdobeném 

barevným staniolem, velký pršut, potažený bílou síťovinou. Mladý barman se usmívá našemu podivu, přichází blíž 

a přátelsky nás informuje, že se zde jedná o tradiční vánoční tombolu. Jistě, do Vánoc je daleko, je to tady už od 

září. Lidé si zvykají, prohlubují své touhy, lístků ubývá. Samozřejmě, že každý myslí na pršut, představuje si, jak 

se mu visí ze stropu v jeho vlastní kuchyni. Například tento pršut je vynikající jakosti, všichni to vědí a všichni o 

něm sní. Barman odchází a Stones navrhuje panáka ze zelené lahve se strašidelnou vinětou. Ostře souhlasím. 

Díváme se na les obyčejných pršutů pod stropem, jsou černé od prachu, sazí a tabákového dýmu, o něco tmavší a 

větší než netopýři. 

Když dopíjíme třetí pivo, lokál je prázdný. Jdu k barmanovi a ptám se na nocleh. Kroutí hlavou, 

pak zvedne obočí a ukáže prstem do tmavého kouta na konci nálevního pultu. Nad malým pivem tam sedí malý 

muž. Jediné, co ho činí zvláštním, jsou silné brýle a obrovské oči za nimi. Má prý velký dům a velkou garáž, 

v garáži bychom mohli přenocovat. 

Člověk se jmenuje Pablo. Nakládá nás do auta a odváží asi kilometr za vesnici.Vystupujeme před velkým 

patrovým domem, za ním stojí asi o polovinu menší hangár z vlnitého plechu. Když se blížíme ke vchodu, vyřítí se 

odněkud malý pes a zaútočí s překvapivou zuřivostí na Pabla. Nejde mu po nohou, vyskakuje do výšky a cvaká 

zuby těsně před jeho břichem a hrudí. Pablo ho zahání na louku za domem, kde se ho snaží uklidnit křikem, 

nadávkami a výhrůžkami pěstí. Když se přiženou zpátky, pokračují ještě minutku v běsnění, pak naráz přestávají. 

Pablo otvírá dveře. Jsme uvedeni do kuchyně a usazeni ke stolu. Pes si nás nevšímá, sedí uprostřed místnosti a 

soustředěně pozoruje Pabla. Když se na něj zadíváme, ňafne. Jakoby proti své vůli. 

Náš hostitel nám ukazuje víno, kterým nás hodlá počastovat. Drží nám láhev před očima a dlouze rozpráví 

o tom, jak je dobré a k jakému jídlu se hodí a k jakému ne. Nato se pouští do přípravy vhodného a vysvětluje, 

z čeho se skládá, jak se to tam všechno správně nahází a zamíchá a z kterého kraje to pochází. Pes je ve střehu, zdá 

se, že čeká na vhodnou chvíli. Ta přichází při krájení cibule. Bleskový atak, Pablo odhazuje nůž, vrhá se na psa a 

prohání ho z rohu do rohu. Snažím se v jejich počínání vystopovat prvek hry nebo rituálu, nic takového tam není. 

Pablo psovi nedomlouvá, nemoralizuje ho, jenom mu spílá, zlořečí. Oba přestávají naráz, jako na povel někoho 

třetího. Pablo se chápe nože, pes se chvíli točí okolo své osy a znovu usedá doprostřed místnosti. 

Jídlo se skládá z kousků masa, nahrubo nakrájené zeleniny, rozličného koření a bylin. Pablo komentuje 

každý svůj úkon a dlouze vysvětluje, proč dělá právě to a ne něco jiného, co která ingredience znamená a 

symbolizuje a co by výsledná chuť mohla připomínat, kdyby tam vrazil něco jiného. Pes je v pohodě, vypadá jako 

žulová socha, když se na něj zadíváme, ňafne. Kolem druhé po půlnoci se dáváme do jídla. Asi za hodinu sklízí 

Pablo ze stolu a staví na kávu. Když balancuje se šálky v rukou mezi stolem a sporákem, zachvacuje mne strašná 

předtucha. Otáčím se s hrůzou k psovi, který již obnažuje zuby a vrhá se vpřed. Pablo staví rozlitou kávu na stůl a 

vyráží do protiútoku. Na chvíli získává převahu, pes se však brzo vzpamatuje a vrací mu to i s úroky. Přestávají 

znovu naráz v jednom okamžiku. Pablo usedá ke stolu a začíná zeširoka o španělské kuchyni jako takové. 

Asi po hodině nás odvádí do garáže. Prostor je zastavěn starými zemědělskými stroji, vrakem osobního 

auta a jiným harampádím, až vzadu nacházíme kousek volného prostoru. Děkujeme a dáváme dobrou noc. 

Ve světle baterky nacházíme roli suchého papíru a rychle ho rozprostíráme na udusanou zem. V garáži je větší 

zima než venku. Kapky dopadající na plechovou střechu se starají o docela slušný rambajz. 

 

Když se probouzíme, rachot je ještě větší. Stones trochu spal. Ve chvíli, kdy zavíráme vrata garáže, otvírají 

se dveře domu. První vybíhá pes, za ním Pablo, oba vzteklí jako čerti. Voláme na Pabla sbohem. Mávne jenom 

rukou, jako by říkal, že o nás ví, ale zrovna nemá čas.  
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Vracíme se do vesnice. Na chvíli se schováváme v „předsíni“ malého kostela. Většina kostelů v Asturii má 

před vlastním vchodem nevelký, zastřešený prostor, vypadá to, jako kdyby někdo celé průčelí zatlačil několik 

metrů dovnitř a dole obestavěl zídkou. Připravuji list s Te Deum. Stones staví do výklenku malý kamenný kříž, sám 

si ho doma vytesal a vláčí ho celou cestu v báglu. Po modlitbě vyrážíme zpátky k silnici. Až tam si Stones 

vzpomene na svůj křížek, lehce zaúpí a hořce mávne rukou. Dej Bůh, aby byl pro vesničany požehnáním. Třeba 

někoho napadne, že ho tam přenesl malý anděl ze Svaté země. 

Asi po pěti kilometrech zastavujeme ve vesnici u silnice. Znovu zalézáme do atria malého kostela. Stones 

si umanul, že uvaří polévku z pytlíku na našem miniaturním plynovém vařiči. Trvá skoro hodinu, než se voda uráčí 

vařit. Abychom úplně neztuhli, poskakujeme okolo modrého plamínku jako indiáni. Polévka je výborná – horká.  

Po dalším kilometru si všímáme, že kromě velké silnice, vedoucí přes hory a mosty, se dolinami plazí úzká 

asfaltka. Mohla by být zajímavým zpestřením našeho poutnického repertoáru. Rozhodujeme se pro jedno široké, 

nepříliš hluboké údolí – přejdeme ho a na druhé straně vylezeme znovu na hlavní. První výhodu pociťujeme ihned, 

je tu úplné bezvětří. Sestupujeme po silnici kroutící se v serpentinách mezi nízkými skalami. Po obou stranách 

stékají stružky průzračné vody, sdružují se v miniaturní vodopády a pokračují v mohutnějším proudu podél 

krajnice. V zatáčkách se voda přelévá k vnitřnímu oblouku a strhává s sebou spoustu žlutého a červeného listí, 

za ním se tvoří mělčina, uprostřed nehybná, po krajích bystrá. Procházíme vodou bez ohledu na její hloubku, máme 

nepromokavé boty, a žasneme nad tichem vůkol. Je relativní, přírodní, ze všech stran přicházejí zvuky padající 

hmoty. Někdy se za zatáčkou ozve šustivý hluk, jako když se zvedá hejno vran nebo jako když se ze stráně řítí 

zbloudilý orientační běžec, vysílený a šílený. Je to ale jenom poryv padajícího listí. Stones nepospíchá, někdy na 

něj počkám, abych se ujistil, že ho něco nesnědlo.  

Na dno údolí přicházíme až před večerem. Následuje výstup blátivými pastvinami. Navrhuji růženec 

v naději, že nás vyvede z dušičkové nálady. Osada na kopci je jako po vymření: zavřená vrata, zabedněné okenice, 

na dveřích barů podél cesty visí rezavé zámky. Za vsí se pomalu přibližujeme k hlavní silnici. Mezi ní a místem, 

odkud přicházíme, stojí dva domy. Ten větší vypadá jako hotel nebo penzion. Když míjíme první dům, zdvihne se 

zpoza plotu postava podezřelého staříka. Na otázku, co je to za dům, pokrčí rameny a říká, že o tom nechce mluvit. 

Ptám se lstivě, kdo tam bydlí, odpovídá, že raději hrabe listí, než by se bavil o takových věcech. Pak ale neodolá 

a zašeptá důvěrně, že tam jsou dvě sestry, každá jiná, a že mu do toho nic není. 

Nad vchodem domu čteme nápis, který začíná slovem pension. Prostora za dveřmi typický španělský bar 

příliš nepřipomíná, avšak tři stoličky před nálevním pultem a skleněný box se zaschlými koblihami hovoří 

spolehlivě o jeho iberském původu. Interiér je zalidněn třemi postavami. Dvě sedí v rohu u kamen: starý muž 

v hnědém obleku a starší dáma se vznešenou tváří a hustými vlasy barvy lnu. Osy jejich židlí svírají pravý úhel 

s pomyslným vrcholem na rouře od kamen, sálající příjemným teplem a pohodou nedělního večera. Žena jako by 

do tohoto prostředí nepatřila, na zablácený venkov vyhlíží příliš kultivovaně. Její partner nepůsobí zdaleka tak 

osobitě, jeho posez je málo pevný, jeho svalům jako by chybělo napětí. Vypadá jako hadrový panák od sochaře 

Gebauera.  

Třetí osoba stojí za pultem – černooká bruneta s nízkým čelem a velikými ústy naplněnými obrovskými 

zuby. Zatímco postavy u kamen nás sotva zaregistrovaly, hospodská si nás prohlíží pozorně. Zatím neví, jestli se jí 

vejdeme na lopatu, přemýšlí, jestli nás do pece umístí najednou nebo zvlášť. Nedělá mi to dobře a vidím,  

že i hladem zchvácený Stones má podobný pocit. Zírá do boxu s koblihami a není si jist. Ptám se, kolik stojí jedna 

kobliha, hospodská dlouho uvažuje a očima těká mezi námi a boxem. Stanovuje vysokou cenu. Stones se 

neopovažuje odmítnout, má strach, aby s ním nezatočila. Pokouší se na ni žoviálně usmát, žena reaguje velmi 

pozdě, jako kdyby to sice už někdy viděla, ale hodně dávno. Stones se s trpkým výrazem zakusuje do koblihy a 

ztěžka protahuje nerozmělněné sousto suchým hrdlem. Máme strach. 

Hospodská je zvláštní, trochu nám uniká. Trvá nám dost dlouho, než si přiznáme, co vidíme na první 

pohled: táhne z ní lakota na sto honů. Jsme už praví katolíci, modlíme se a v každém vzteklém dědkovi vidíme 

přestrojeného anděla. Slušný katolík přimhuřuje nad nedokonalostí bližních oko, raději oslepne, než by soudil, 

odsuzoval, a stal se tak ohavným v očích svého Hospodina. Některé věci nevidí, protože nejsou zkrátka možné. Je 

tak tolerantní, že nerozezná komára od velblouda. Raději si do očí nacpe břevna, než by viděl třísku v oku svého 

bratra. Raději nevidí, než by bojoval s pokušením soudit.  

 Jak to mám ale udělat, aby mě chtivost naší hospodské nepopuzovala, nenutila mě poslat bábu rovnou 

k čertu. Snažím se vzpomenout na nějaký citát z Bible nebo moudrost nějakého inteligentního světce, jako by se mi 

zadrhla paměť. Zkusím se poradit s mozkovými hemisférami. Jak se mám tedy se svou nechutí k lačné dueně 
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vyrovnat, aniž bych si namlouval, že je to začarovaná princezna? „Vyrovnat“ by mohlo být to slovo, chce to 

rovnováhu, v daném okamžiku protiváhu. Musím vidět oběma směry – ven i dovnitř. Musím si připomenout svou 

mizivou svatost. Není to jen tak, znovu si připomínat, co je našinec za prevíta. Chce to cvičit. Těžká gymnastika, 

zvláště s padesáti kilometry v nohou. Pořád lepší než zhloupnout a vidět v příjemné, lakomé ženě nepříjemnou, 

štědrou čarodějnici. 

Ptám se na cenu pokoje. Hospodská těká očima mezi námi a stropem a oznamuje slušnou cenu: sotva 

o polovinu vyšší, než bychom čekali jinde. Jsme rádi, téměř šťastni. Říkám Stonesovi, že je to docela fajn baba 

jaga. „Férová ježibaba,“ souhlasí, „na nic si nehraje.“ Vstáváme a následujeme ji ke schodům. Dáma s Gebaeurem 

jsou v pohodě, když je míjíme, Gebauer pohne nohou. Působí to trochu strašidelně. 

Hospodská nám přikazuje, abychom ráno vypadli zadním vchodem, zapřísahá nás, abychom nevstupovali 

do lokálu. V pokoji je hrozná zima. Tepelná izolace španělských domů bývá chabá, zdi na půlku cihly, okna 

s jednoduchými, tenkými skly. Z nedaleké silnice doléhá řev kamiónů. Je mi jasné, že Stones nezamhouří oko. 

pokračování příště 
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